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Sudhir Kumar é reponável pela entrega de Serviço de Suporte a Tecnologia, que
abrange o Oracle Databae e inclui Exadata, Oracle Fuion Middleware, Oracle
Identit Management, Oracle Buine Intelligence, IBM Db2, MS SQL Server, SAP
Sbae, Advanced Databae Securit e Ebae, além da tecnologia e ferramenta
ubjacente neceária para a execução do principai oftware corporativo. Ele
lidera uma equipe de engenharia global reponável por olucionar problema
complexo de produção, utilizando um modelo de uporte 24/7/365.
Kumar tem quae 30 ano de experiência em deenvolvimento, implementação e
gerenciamento de grande itema de negócio interno, implementação e uporte
do Oracle eBuine Suite e adminitração do Oracle Fuion Middleware and
Databae. Ele já trabalhou no etore aeroepacial, de contrução, defea,
engenharia, conultoria de TI, manufatura, petróleo e gá e telecomunicaçõe.
Kumar chegou à Rimini Street em 2013 como gerente-regional da região ÁiaPacífico, oferecendo uporte ao Oracle E-Buine Suite e à tecnologia Oracle,
tornando-e diretor de uporte da Oracle para Áia-Pacífico e EMEA. Ante da Rimini
Street, ele era líder de equipe de aplicativo corporativo na Santo, uma emprea
pioneira de energia da Autrália. Também foi gerente e líder de equipe técnica na
BAE Stem, uma emprea global do etore de defea, egurança e aeroepacial.
Ele liderou a adoção pioneira de produto Oracle SOA Suite e Oracle Identit
Management Suite na BAE Stem e atuou no Conelho de Conultoria de Cliente
(CAB) da Oracle SOA e da Oracle Identit Management Product.
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Rimini Street i the leading independent provider of enterprie oftware upport
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ervice. The compan i redefining enterprie upport ervice with an innovative,
award-winning program that enable Oracle and SAP licenee to ave up to 90
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percent on total upport cot over a decade, including aving 50 percent on their
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annual upport fee. Client can remain on their current oftware releae without
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an required upgrade or migration for at leat 15 ear after witching to Rimini
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Street. Hundred of client, including global, Fortune 500, midmarket, and public
ector organization from acro a broad range of indutrie have elected Rimini
Street a their truted, independent upport provider.

